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Občina Radlje ob Dravi

MKC DOgaja:
“Čemur posvečaš 
pozornost, tega postaneš 
zavesten.”
Verjetno ste že zasledili in prebirali knjige 
na temo Zakona Privlačnosti. Najbrž ste se 
tudi strinjali, da tisto, kar ljudje oddajamo, 
na kar se osredotočamo, to tudi privlačimo 
v svoja življenja. Smo kot magnet, ki priva-
blja v vsakdanje življenje dogodke, ljudi in 
situacije, ki jih ustvarimo s svojimi mislimi. 
Če ste se odločili, da se boste začeli zave-
dati svari, ki jih počnete, se nam pridružite 
na  magnetno privlačni delavnici v prostorih 
MKC v soboto, 14. aprila ,ob 15. uri. 

SReČanje OtROšKih 
gleDališKih SKupin 
V sredo, 21. marca 2012, se je Gledališka sku-
pina OŠ Radlje ob Dravi udeležila Srečanja 
otroških gledaliških skupin v Modri dvorani 
v Vuzenici.
Srečanje je organiziral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Radlje ob Dravi. Strokovna sprem-
ljevalka je bila režiserka Andreja Kovač.
Skupina iz radeljske šole se je predstavila z 
igro Gregorja Grešaka AUT, v režiji Blanke 
Dlopst.
Igra govori o sodobnem svetu, kjer pa so 
odnosi med ljudmi in prave vrednote pogos-
to podrejeni lovu za uspehom in denarjem.
Matjaž je uspešen igralec košarkarske ekipe 
Strele. Ima najstniški sestri Majo in Julijo, ki 
zelo rada pesni. 
Matjažev trener bi rad ekipo pripeljal čim 
višje, vendar mora pri tem, zaradi denarja, ki 
ga potrebuje klub, in tudi zaradi lastnih koris-
ti, sprejemati nekatere neprijetne odločitve.
Ko Matjaž hudo zboli in začne slabše igrati, 
ga o tem intervjuja Evita Zmaj, neizprosna 
mlada novinarka na TV +, ki hoče priti resnici 
do dna. V dogajanje se vključijo tudi novi-
nar konkurenčne televizije, prijatelj tren-
erja Jana, Grizelda Naskočen – dobrona-
merna predstavnica za stike z javnostjo 

košarkarskega kluba Strele in Smartova – di-
rektorica TV +.
Matjaž pod pritiskom bolezni in zaradi vse-
ga, kar se umazanega dogaja v športu in v 
medčloveških odnosih, povsem obupa. A na 
koncu predstave mu vendarle zopet posije 
luč: “AUT JE PRILOŽNOST, DA SE ZGRADIŠ!”
Selektorica Andreja Kovač je pohvalila pred-
stavo in igralce, predlagala pa je tudi nekaj 
izboljšav.

Mentorici
Blanka Dlopst in jelka Safran

Majhni kamenčki ustvarjajo mozaik uspeha

“Zlata pOt” 
OBČine RaDlje OB DRaVi

Ne pozabite nam poslati vaših predlogov 
za “Zlato pot” Občine Radlje ob Dravi na 

naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na 
e-naslov: obcina.radlje@radlje.si  

Zbiranje predlogov se zaključi 30. 4. 2012. 

Skupaj zgradimo zlato pot 
Občine Radlje ob Dravi! 

Več na: www.radlje.si

Seja OBČinSKega SVeta
Župan Občine Radlje ob Dravi 

Alan Bukovnik, sklicuje 12. redno sejo 
Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi, 
ki bo v ponedeljek, dne 16. aprila 2012, 

ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob 
Dravi, soba 313/III.

OgleD  DOKuMentaRnega 
FilMa O FuRManStVu na 

pOhORju
Vabimo vas na ogled dokumentarnega filma 
o furmanstvu na Pohorju, ki bo v petek, 20. 

aprila 2012 ob 20. uri, v večnamenski dvorani 
Vuhred. »Tak je blo, vam povem.« Film vas 
popelje v težke furmanske čase in prikaže, 
kako so si furmani služili denar za življenje.

študijski krožek Zavoda za gozdove in 
KS Vuhred 

pO VeČ KOt 70 letih 
OBuDili tRaDiCijO
Vse do druge svetovne vojne je bil na mej-
nem prehodu Remšnik pri Landfridovi kapeli 
tradicionalni blagoslov velikonočnih jedi 
za obmejne državljane Slovenije in Avstri-
je. Letos na veliko soboto so po več kot 70 
letih to dolgoletno tradicijo ponovno oživili. 
Velikonočne jedi, ki so jih kljub deževnemu 
in meglenemu vremenu k blagoslovu prinesli 
številni obmejni prebivalci obeh držav, je bla-
goslovil remšniški župnik Mirko Krašovec in 
med drugim poudaril »Blagoslov tudi pove-
zuje in krepi vezi med prebivalci z obeh strani 
meje.«
Poseben čar je samemu dogodku pridodala 
konjska vprega Jožeta Repatca, s katero je h 
kapelici pripeljal župnika in spremstvo.

KS Remšnik 

 
Blagoslovitev velikonočnih jedi na mejnem 
prehodu na Remšniku. 
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

ZBOR ČlanOV tD RaDlje
Člani Turističnega društva Radlje so se v gos-
tilni Ribničan v Radljah 29. marca 2012 sestali 
na svojem letnem zboru.
Kljub nizki udeležbi je zbor potekal živahno in 
plodno.
Zastavljeni cilji v preteklem letu so bili skoraj v 
celoti uspešno uresničeni. Morda je bilo kdaj 
pogrešati aktivnost večjega kroga članov.
Pri načrtih za naprej je bil dan poseben 
poudarek na ocenjevanje okolja in skrb za 
ohranjanje kulturne dediščine. Prav tako bo 
vloženega veliko truda pri organizaciji Hmel-
jarskega likofa, ki je najbolj množično obis-
kana prireditev. Letos bo namreč to Srebrni 
hmeljarski likof, saj je že 25. po vrsti.
V Turističnem društvu se dogaja veliko  za-
nimivega, koristnega in zabavnega, zato 
vabimo občane, da se nam pridružijo in s tem 
okrepijo in pomladijo članstvo.  

turistično društvo Radlje

SPOMINSKA 
PRIREDITEV
V okviru 60. obletnice Društva upoko-
jencev Radlje je v Vuhredu 25. marca 
2012 bila organizirana prireditev v 
spomin Mihaeli Mravljak. Z branjem 
njenih pesmi so nastopajoči obujali 
spomine na njeno ustvarjanje. Izdala 
je le dve pesniški zbirki. A bila je mo-
jster poezije, ki temelji na ljubezni do 
njenega rodnega Vuhreda. Bolečina 
neizživete ljubezni, ki je glavna muza 
njenega pesništva, pa daje pesmim 
posebno moč.
Prireditev so popestrili še učenci vio-
line Glasbene šole Radlje, MePZ Ma-
vrica Radlje in Moški PZ Vuhred. Za 
dvorano pa je vzorno poskrbela Kra-
jevna skupnost Vuhred.
Hvala nastopajočim in obiskovalcem.

Društvo upokojencev Radlje

tRaDiCiOnalni VeliKOnOČni pOhOD šD VaS
Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila 2012, so se člani ŠD Vas v organizaciji pohodniške sekcije, 
ki jo že nekaj let uspešno vodi Miro Osojnik, odpravili na tradicionalni velikonočni pohod. Iz 
zbirališča – centra Vasi, so se najprej odpeljali na mejni prehod Radelj, od koder so se peš 
napotili na skoraj 14 km dolg pohod ob državni meji. Ob poti so si mimogrede ogledali dve 
cerkvi: St. Anton in St. Lorenz, ki ležita nekaj metrov od državne meje. Malica iz nahrbtnika je 
vsem pohodnikom zadišala na kmetiji Odernik, kjer se je vseh 23 pohodnikov po polovici pre-
hojene poti malce oddahnilo. Na tradicionalnem – že 9. pohodu, na katerem je najmlajši član 
štel 10 let, so si na cilju obljubili – na svidenje naslednje leto na 10. velikonočnem pohodu!

šD VaS

SODelOVanje Z 
gOSpODaRStVOM
V dokumentu »Zasnova konzerviranih 
projektov«, ki smo ga na podlagi Vizije in 
strategije občine Radlje ob Dravi pripravi-
li na Občini Radlje ob Dravi v decembru 
2011 imamo zložene projekte na zalogo, 
ki so nam jih pomagali pripraviti ter soo-
blikovati občani Občine Radlje ob Dravi. 
Predstavljamo vam prvi projekt pod 
stebrom GOSPODARSTVO, opredelitev 
gospodarstvo: SODELOVANJE Z GOSPO-
DARSTVOM.

Opredelili smo tri glavne skupine sode-
lovanja in sicer z:
• institucijami na področju gospodarst-

va;
•  civilno družbo;
•  Republiko Avstrijo (občine na območju 

koroške in štajerske v Avstriji).

Občina Radlje ob Dravi ima opredeljen 
tudi Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, 
turizem in gospodarske javne službe, kot 
stalno delovno telo občinskega sveta, ki 
prav tako vrši del nalog k izpolnjevanju 
ciljev projekta. 

temeljni cilj projekta je vzpostaviti 
sodelovanje na ravni oblikovane komu-
nikacije z gospodarstvom, kar pomeni, 
da se vršijo:
•  sestanki o problematiki,
•  spremljanje razvoja in 
•  obiski podjetij ter društev.

Predvsem pa je cilj projekta vse akterje 
v Občini Radlje ob Dravi, ki delujejo na 
področju gospodarstva, povezati in ust-
variti konstruktivni dialog, ki bo stalen 
ter tekoč. Iz tega pričakujemo pozitivne 
rešitve, inovativne ideje in inovacije na 
področju gospodarstva.

Razlogi za pristop k projektu:
•  Aktivni in efektivni dialogi med akterji 

gospodarstva v občini;
•  Dvig gospodarstva in malega gospo-

darstva;
•  Povečanje zaposlenosti, odpiranje 

novih delovnih mest;
•  Povečanje mednarodnega sodelovan-

ja v gospodarstvu;
•  Razvoj tehnik in tehnologij, spodbu-

janje investicij in
•  Povečanje blagostanja prebivalstva v 

občini in posledično regiji ter razvoj.


